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Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsgától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. Ez idő alatt motorkerékpárral utas nem szállítható! 
 

Protektoros kesztyűt, és magas szárú bőr lábbelit 
higiéniai okokból a Motoros Iskola nem biztosít! 

További 
költségek 

-EÜ: tanfolyam (ha szükséges)  Tandíj 7.000 Ft; Vizsgadíj: 8.200 Ft 

-Okmányiroda:  A vezetői engedély kiváltásakor fizetendő:    4.000 Ft 

 

„A1”  kategóriás tájékoztató és árlista 2019.09.01. 16. évét betöltött tanuló számára 
Az "A1" alkategória fogalma 

Nemzetközi kategória. 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó 
hajtómotorral ellátott motorkerékpár. 
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("A1" 
Az "A1" alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát 
követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár (AM), a 
lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. 

Elméleti alap vizsgára az bocsátható, aki: 
- a 9 hónapon belül indult tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;  
- az előírt életkornál a (16 év,) legfeljebb három hónappal fiatalabb;  
- a vizsga időpontjában is megfelel a előírt többi feltételnek 
Figyelem! A tanfolyam megkezdése után, 12 hónapon belül sikeres 
elméleti vizsgával kell rendelkezni, ellenkező esetben újabb elméleti 
tanfolyam hallgatása előírt! 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 
- két évnél nem régebben sikeres elméleti vizsgát tett,; 
- 16. életévét betöltötte 
- a kötelező gyakorlati órákat, igazoltan teljesítette;  
- a vizsgán is megfelel a tanfolyamra  felvétel  feltételnek;  
- a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett és a kötelező óraszámok 
mellett, a kötelező távokat is teljesítette. 

A tanfolyamra az vehető fel, aki: 
-16 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;  
-1. egészségügyi csoportban  alkalmas; (háziorvos, 7.200 Ft) 
írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági 

feltételeknek megfelel; és az általános iskola 8. osztályát elvégezte. 
A tanfolyam tantárgyai, tandíjak  

Elméleti tanfolyam (22 tanóra):   
-Közlekedési ismeretek ; -Járművezetés elmélete; -Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

(22 x 45 perc/ó)  ingyenes jegyzettel! : 30.000 Ft   
Érvényes jogosítvánnyal, diákigazolvánnyal csak: 25.900 Ft 

E-learning képzés esetén: 30.000 Ft   

Vizsgatárgyak, vizsgadíjak  
 

Alapism. (elmélet) vizsga =. 4.600 Ft   

Járműkezelés  vizsga = 4.700 Ft 

Forgalmi vizsga. = 11.000 Ft  
 

Az esetleges pótvizsga díja megegyezik 

az alapvizsga díjával, és a gyakorlati 

vizsgán a Motoros Iskola költségeit 

(gyakorlati óradíj) nem tartalmazza. 
 
 

Összes vizsgadíj = 20.300Ft 
 

 

A gyakorlati vizsgákon és a 

gyakorlati órákon, a 

bukósisakon kívül, a képzés 

rendeletben meghatározott, 
protektoros ruházat használata 

kötelező! 
 

Részletfizetés ("A") 
1. részlet, beiratkozáskor: 

-Elméleti tandíj:    30.000 Ft  
Jogosítv. v. diákig.: 25.900 Ft 
-E-learning esetén: 30.000 Ft   

-és elméleti vizsgadíj:  +4.600 Ft 
 
Vezetési gyakorlat: 50p/ó 

= 5.000 Ft/ó 
Alapoktatás (rutin)  6 óra 

Városi forgalom   8 óra  

Országúti forgalom   2 óra 

Forgalmi vizsga   1 óra 

Teljesítendő távolság: 240 Km 
 

Össz. gyak. =16+1 óra  = 
85.000 Ft 

Össz. tand.=115.500 Ft 

Ha Jogs. v.diák” = 110.900 Ft 

E-learning = 115.500 Ft 

 
Egyéb szolgáltatás: 

 

-HONDA 
SZIMULÁTOR  

ingyenes használata, 

korlátlan óraszámban! 
 

-A gyakorláshoz, 
vizsgához hatóságilag 

előírt protektoros 
kabát, és külső 

térdprotektor és sisak 
biztosítása ingyenes. 

 

 
Más iskolától 
csak gyakorlati 

oktatásra átjelenkező 
hallgató képzését, 

csak vezetéselméleti 
prezentáción 
részvétel és 

szimulátoros 
gyakorlás után 
kezdjük meg. 

 

Ennek díja 7.000 Ft 

2. részlet, a rutin oktatás előtt: 

6 rutin + 4 forgalmi = 10ó díja: 
50.000 Ft 

-és a járműkezelési vizsga díja:  
4.700 Ft 

3. részlet, a forgalmi oktatás 
megkezdése előtt:  

-A fennmaradó tandíj: 35.000 Ft 
ha a rutinpályán előírt 6 ó nem bizonyult 
elegendőnek, az azon felüli órák díja is 

-és a forgalmi vizsga díja: 
+11.000 Ft 

A kötelező óraszám feletti 
gyakorlati órák díja is: 

5.000 Ft/ó  


